Jsme stavební společností s působností v ČR i zahraničí. Smyslem naší práce je
realizovat kvalitní projekty a odvádět tu nejlepší práci, a rádi mezi sebe přijmeme
kolegy, kteří ve svém povolání směřují za stejným cílem. Náš tým tvoří téměř 500
kolegů a zároveň jsme součástí skupiny VINCI, světového lídra v oblasti
stavebnictví a koncesí. Aktuálně hledáme kolegu / kolegyni na pozici:

Specialista technického oddělení
Stanete se součástí Technického oddělení, konkrétně týmu Oddělení metod. Jeho
úkolem je zpracovat a připravit (podle interního zadání) postup výstavby pro
jednotlivé projekty v rámci Skupiny SMP.
NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE:
Zpracování metod (postupů výstavby) pro stavby, které realizujeme vlastními
výrobními silami, a to v těchto oblastech:
 Mostní konstrukce
 Inženýrské sítě
 Vodohospodářské stavby
 Průmyslové a pozemní stavby
Spolupráce s technickým oddělením na přípravě nabídek: harmonogramy,
mechanizace a vybavení, pracovní síla.
Ověření konstrukčních metod:
 Analýza konstrukcí s ohledem na pracovní postup
 Projednání reálnosti stanoveného postupu výstavby a případně navržení
nových možností a řešení

OČEKÁVÁME OD VÁS:
• VŠ vzdělání technického směru. Pokud jste čerstvý absolvent, nevadí,
rádi Vám poskytneme potřebnou podporu a další rozvoj.
• Znalost programů MS Office
• Znalost programy AutoCAD
• Svou práci dotahujete pečlivě až do konce
• Problémy nenecháváte „vyhnít“, naopak je řešíte aktivně
• Znalost Aj na komunikativní úrovni (jsme členem nadnárodní skupiny
VINCI a některé materiály a informace jsou cizojazyčné); Fj výhodou
•
NABÍZÍME:








-

Zázemí stabilní společnosti
Na trhu působíme již více než 60 let a dlouhodobě realizujeme významné
projekty v ČR i zahraničí.
Možnost profesního rozvoje a také v produktech programu AutoCAD
Příjemné pracovní prostředí (sídlíme v nových kancelářích v Michli s
dobrou dostupností MHD)
Časovou flexibilitu
Bezplatnou výuku jazyků Aj/Fj
Spolupráci v rozmanitém kolektivu
Budete komunikovat se špičkovými odborníky, kteří jsou s námi 20 let i s
čerstvými absolventy…
5 týdnů dovolené a 2 sick days
Notebook a mobil
Stravenky
Smlouva na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

Nastoupit můžete ihned nebo po vzájemné dohodě…
Pokud Vás informace o této pracovní pozici zaujaly, ozvěte se, rádi Vám
povíme víc o nás a také o projektech, na které jsme pyšní. Těším se na
setkání s Vámi!

